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:

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް އެކަނި هللا އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުމުގެ މަޤްޞަދުކަމުގައިވާ 
އަޅުކަންކުރުމުގެ މަތިވެރި މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ އެއިލާހަށް ފުރިހަމަގޮތުގައި 

 އަޅާ އީމާންވުމެވެ. 
 

ވެސް ޢަމަލެއް ޤަބޫލުނުވާނޭކަމާއި، އީމާންކަމުގެ މުހިއްމުކަމާއި، އެކަމާ ނުލައި އަޅާގެ އެއް
އިންސާނާގެ ދަރަޖަ އުފުއްލައިދެނީ މިކަމުންކަމާއި، އަދި ދެދުނިޔޭގެ އުފާވެރިކަން ގުޅި 
ލާމެހިފައިވަނީ ވެސް އީމާންކަމާ ކަމުގައިވާތީ، އީމާންކަމާ ބެހޭގޮތުން އަހަރެމެންނަށް 

ِއި އެނގެންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް ބަޔާންޮކށްދިނުމަށްޓަކަ  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާެގ هللا ،
މިފޮތް ލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑު،  ން ވާގިއެދި ހުރެ މިފޮތް ލިޔަމެވެ.ޙަޟްރަތު 

 ންމި ނަންކިޔުނު ފޮތު  ِ ލިޔުއްވާފައިވާ  
 އެހީތެރިކަން ހޯދީމެވެ.

 
ސަބަބެއް  ތައުފީޤު ދެއްވައި، މިއަޅާގެ ހެޔޮކަމުގެ ތިލަފަތް ބަރުވުމުގެދުޢާއަކީ ވާގިދެއްވައި، 
ލެއްވުމެވެ. އަދި ކުށަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ ޢަފޫކުރެއްވުމެވެ.  ކަމުގައި މި ޢަމަލު

އިޚްލާޞްތެރިކަން ދެއްވައި މިފޮތުގެ މަންފާ ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް ލިބޭނެގޮތް 
ކަމަކަށްވެސް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އިބަ މެދުވެރިކުރެއްވުމެވެ. މިހުރިހާ 

 އިލާހެވެ.
 
 
 

 ބިލާލް ޢަބްދުއްސައްތާރު                    
 އަލްމަދީނަތުއް ނަބަވިއްޔާ                    

 5341 އާޚިރު  ރަބީޢުލް 70                     
 4753ފެބްރުއަރީ  70                   
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انِ  يم  الإ

 

 އެކު ދުލުން އިޤްރާރުވުމެވެ.މާނައަކީ ހިތުން ތެދުކުރުމާ ންކަމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ ބަހުގެ ގޮތުން އީމާ
 

ޤަބޫލުކުރުމާއެކު ދުލުން އިޤުރާރުވެ ލާޙުގައި އީމާނުގެ މާނައަކީ ހިތުން ތެދުކޮށް ޠިޝަރުޢީ އިސް
 ގުނަވަންތަކުން ޢަމަލުކުރުމެވެ.

 
ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ هللا ޞައްލަهللا މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ދަލީލު ލިބެނީ ރަސޫލު

 ޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.ޙަދީދީޘްފުޅުންނެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙައަންނަނިވި 

ފަސްދޮޅަސް ނުވަތަ ހަތްދިހަ އެތައްބަޔަކަށް ބެހިގެން ވެއެވެ.  އީމާންކަންއީ :)މާނަ 1
ދަރަޖައަކީ މަގުމަތީގައި  ދަށު ކިޔުމެވެ. އޭގެ އެންމެ  އަކީ އެންމެމަތީ ދަރަޖަ އޭގެ
އެއްފަރާތްޮކށްލުމެވެ. އަދި ލަދުވެތިކަމަކީ  ހުންނަ ތަކެތިށް ނަށް އުނދަގޫވާގޮތަ ން މީހު

 (ކަމެކެވެ. އިންވާރެއީމާންކަމުގެ ތެ
 

އީމާންކަމަކީ ކުރެވޭ " ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.هللا ޙަސަނުލް ބަޞަރީ ރަޙިމަހު އަލްއިމާމް 
އެހެނެއްކަމަކު އެއީ ހިތުގައި ބިންވަޅުނެގޭ  އުއްމީދުތަކެއް ނުވަތަ ދަޢުވާތަކެއްނޫނެވެ.

 "ތެދެއްކަން ހާމަޮކށްދެނީ މީހާގެ ޢަމަލުތަކެވެ. ބިންވަޅުނެގުމެކެވެ. އަދި އެއީ

 
 ޔޮ ޢަމަލުކުރުމުން އީމާންކަމަކީ އިތުރުވެ އުނިވާ އެއްޗެކެވެ. ހެ ނަތް ޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާގައިންސު

ގަންނަ ކަމުގައިވާނަމަ އިއަރަ  ތަކަށް ފާފަޔޮ ޢަމަލުތަކާއި ދުރުވުމުން ނުވަތަ އިތުރުވެއެވެ. އަދި ހެ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ  ވަޙީބަސްފުޅުގައިވެއެވެ. ތަޢާލާ ގެ هللا  ވެއެވެ.ށްއީމާންކަން ދަ 

 ބާވާލެއްވި އާޔަތްތައްއިލާހު  އެ  އެބައިމީހުންނަކީ  އަދި..." : އީމާނަ  2چڄ  ڄ
އިތުރުވެގެންދާ  ދަކު އެބައިމީހުންގެ އީމާންކަންނކިޔެވިއްޖެ ހި އެބައިމީހުންގެ ގާތުގައި 

 " ..މީހުންނެވެ.
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ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ   چ ތަޢާލާ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا 

އަޢުރާބީންގެ ބަޔަކުބުންޏެވެ. ތިމަންނާމެން " އީ:މާނަ 3چڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ 
އެހެނެއްކަމަކު  ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން އީމާނެއްނުވެއެވެ. އީމާންވެއްޖައީމެވެ.

ހިތްތަކަކަށް އީމާންކަމެއް އަދި  ބުނާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ތިމަންމެން އިސްލާމްވެއްޖައީމޭ
 "...ނުވަދެއެވެ 

 

ޢަލައިހި  هللاއްގައި )ޤުރުއާނުގެ އާޔަތެއްގައި ނުވަތަ ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ޞެނައް ޝަރުޢީ
އެއްތަނެއްގައި އެއްކޮށް  ޒުމި ދެ ލަފު "އިސްލާމް" އާއި "އީމާން"ވަސައްލަމަގެ ހަދީޘެއްގައި( 
ބޭރުފުށުންކުރެވޭ ޢަމަލުތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި  ކަން މާނަކުރާނީއައިސްފައިވާނަމަ އިސްލާމް 

 ހިތުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  މާނަކުރާނީއީމާންކަން 
 ޤަބޫލުކުރުންތަކުގެ ޮގތުގައެވެ.

 
ޢަލައިހި  هللاއްގައި )ޤުރުއާނުގެ އާޔަތެއްގައި ނުވަތަ ނަބިއްޔާ ޞައްލަޞެޝަރުޢީ ނައް އަދި

ލައި އައިސްފައިވާނަމަ ޒާނުލަފު މި"އީމާން"  ޒުމި ލަފު "އިސްލާމް" ވަސައްލަމަގެ ހަދީޘެއްގައި(
 އީމާންކަމުގެ މާނަވެސް ހިމެނިގެންވެއެވެ. އެލަފުޒުގައި އިސްލާމްކަމާއި 

 
އައިސްފައިވާނަމަ   ނުގުޅުވައި ވަކީން ޒާގެ ލަފު"އިސްލާމް" ޒުމި ލަފު  "އީމާން" ހަމައެފަދައިން 

ދެލަފުޒު އެއްކޮށް ހިމެނިގެންވެއެވެ.  އެލަފުޒުގައި އިސްލާމްކަމާއި އީމާންކަމުގެ މާނަވެސް
މާނައެކެވެ. ކޮންމެ  ޒަކުންވެސް ކުރެވޭނީ ވަކިކޮންމެ ލަފު އެއްތަނެއްގައި އައިސްފައިވާނަމަ

 ވަކިން މުސްތަޤިއްލު ގޮތެއްގައި އައިސްފައިވާނަމަ އެ ލަފުޒަކުން ދެމާނަވެސް  ލަފުޒެއްވެސް 
ކަމުގެ މާނަވެސް( ކުރެވޭނެއެވެ. އީމާންކަމާއި އިސްލާމް)
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ދީޘްތަކުން ދަލީލު ޙަޞައްޙަ   ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެهللا ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ކީރިތި

ٻ  ٻ    چބަސްފުޅުގައިވެއެވެ. ތަޢާލާގެ ވަޙީ هللا  ހައެކެވެ. ލިބޭގޮތުގައި އީމާންކަމުގެ ރުކުންތައް

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ހެޮޔކަމަކީ ހަމައެކަނި އިރުމަތީފަރާތަށް ނުވަތަ " :އީމާނަ 4چٿ   ٿ
ހެޔޮކަންތައްކުާރ  ތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތައް ކުރިމަތިކުރުމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް  ހުޅަނގުފަރާތަށް

ލެއްވި ފޮތްތަކަށާއި އިބާވަ ނަށާއިއަށާއި، އާޚިރަތްދުވަހަށާއި މަލާއިކަތުންهللا މީހަކީ 
 "...މީހާއެވެ އީމާންވެއްޖެ  ނަބީންނަށާއި، މި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް 

 
 -ކަމެއް ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. އެއީ :ފަސް މި އާޔަތުގައި އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން

 ޢާލާއަށް އީމާންވުން.ތަهللا  - 5

 ޤިޔާމަތްދުވަހަށް އީމާންވުން. - 4
 މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން. - 4
 ޮފތްތަކަށް އީމާންވުން. - 3
 ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް އީމާންވުން. - 1
ތަޢާލާގެ މި ވަޙީ ބަސްފުޅުގައި هللا މިކަން  ބާކީ އޮތީ މިންވަރަށް އީމާންވުމެވެ. - 6

މަންއިލާހު ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް "ތި  :މާނަ 5چحت  خت   مت  ىت  يت چ  ޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.ބަ
 ."ތެރޭގައެވެ މިންވަރުކުރެއްވުމެއްގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ  އުފެއްދެވީ

 

 ގިނައެވެ. އެގޮތުން ރުކުނަށް ދަލީލު ލިބޭ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް ވަރަށް  ހައީމާންކަމުގެ 
 ޢަލައިހި ވަސައްލަމަهللا ޞައްލަهللا މަޝްހޫރު ޙަދީޘް ޖިބްރީލުގައި ރަސޫލު

 ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
މަލާއިކަތުންނަށާއި އެއިލާހު  އަށާއި އެއިލާހުގެ هللا މާންކަމަކީ ތިބާ "އީ  :މާނަ  6
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ރަތްދުވަހަށާއި ހެޔޮމިންވަރާިއ ރަސޫލުންނަށާއި އާޚި  ބާވާލެއްވި ފޮތްތަކަށާއި އެއިލާހު ފޮނުއްވި
 ."އީމާންވުމެވެ ނުބައިމިންވަރަށް

 

 ތަޢާލާގެ ވާގިފުޅާއެކު هللا  ރުކުނެވެ. މިރުކުންތަކުގެ ތަފްޞީލު  ހަމިއީ އީމާންކަމުގެ 
 ހުށަހަޅައިދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނަމެވެ.
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 މި ކާއިނާތު ވުޖޫދަށް އެއިލާހު ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޮވޑިގެންވާކަމާއި  އަށް އީމާންވުމަކީهللا 
އި، ޔާއިލާހުވަންތަކަމުގަ  ކަލާނގެއީއެ  ތަޢާލާ ކަމާއިهللا އިލާހަކީ ގެންނެވި ޚާލިޤުވަންތަ 

ފުޅުތަކުގައިވެސް އެއްކައުވަންތަ އިލާހުކަމަށް ޞިފަ  ރައްބުވަންތަކަމުގައި އަދި އިސްމުފުޅުތަކާއި
 ޢުތިރާފުވުމެވެ.އި  އިޤުރާރުވެ

 

 ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމަށް އީމާންވުން هللاތަޢާލާއަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި : هللا  ފުރަތަމަ 
 
ކޮށްދެނީ  ވާހާ އެއްޗެއް ދަލާލަތު : މި ކައުނާއި ކައުނުގައިގޮތުންބުއްދީގެ  – 5

ފެށިގެން  މަޚްލޫޤުތަކުންކުޑަ  މެ ން ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމެވެ. އެهللا އެއްކައުވަންތަ 
ހިންގާލިޔަސް، އެތަކެތި ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާލެއް  ނަޒަރު މަޚްލޫޤުތަކަށްމެ ބޮޑެތި ންއެ

ޖާއިބު ކުރުވަނިވި ފުރިހަމަ ނިޒާމުތަކަށް ޢައެތަކެތީގައިވާ އަދި  ކަން އެނގިގެންދެއެވެ.ފުރިހަމަ
 އަމިއްލަޔަށް ވުޖޫދަށް އެތަކެއްޗަކީ ވުޖޫދަށް ގެންނެވި ފަރާތެއްނެތި  ވިސްނައިފިނަމަ

ވަނަ  41ސޫރަތުގެ ِ އައްޠޫރު ތަޢާލާ هللا ނޫންކަން އެނގިގެންދެއެވެ.  އައިސްފައިވާ ތަކެތި

 : އީމާނަ  7چڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  އާޔަތުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ހެއްދެވި ފަރާތްތަކަކީ  ހެއްޔެވެ. ނުވަތަ ކިއެއްތަ! ހެއްދެވިފަރާތެއް ނެތި އެއުރެން ހެދިގަތީ ދި"އަ

 ވެ."ހެއްޔެ  އެއުރެން
 

ޢަންހުއަށް މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު އާޔަތް هللا ރަޟިޔަ ِއެގޮތުން 
 ވިދާޅުވިއެވެ. ދެއްވާ  ކަން ބަޔާންކޮށް ކުރި އަސަރުގެ ބޮޑު  އިވިވަޑައިގަތުމުން

އެކަލޭގެފާނުގެ   ."އެވެގެން ނުދިޔައީ ކިރިޔާއުދުއްސައި ހިތްތިމަންނާގެ " މާނަ :8ِِِ
އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ނިކަމެތިކަން ހިތްމައްޗަށް ގެނެވުނީއެވެ. ހަޤީޤީ ބާރެއް ލިބިފައިނުވާކަން 

އެކަލޭގެފާނަށް ކުރި އަސަރުގެ ސަބަބުން   ގޮތުން  އިޙްސާސްކުރެވުނީއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ 
  އެކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅުގައި އީމާންކަން ބިންވަޅުނެގިގެން ދިޔައެވެ.
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 ފެންނަން ތަޢާލާވަނީ އެއިލާހުގެ އާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރެމެންނަށްهللا އެފަދައިން  ހަމަ
އާޔަތެއްގައި  އްނުގެ އެތަ ޤުރުއާ ހުންނަ ހެކިތަކަށް ބަލައި ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް ހެދުމަށް ކީރިތި

ވަނަ އާޔަތުގައި  47ސޫރަތުގެ އައްޛާރިޔާތު  އިރުޝާދު ދެއްވާފައެވެ. އެއިލާހު 

އަދި ޔަޤީންކުރާ ބަޔަކަށް ":  އީ މާނަ   9چڱ  ں  ں   ڻ  چ  ވަޙީކުރަށްވާފައިވެއެވެ.
 އެ  ތަކާއި އަދި ޤުން އެހެނީ ބިމާއި ބިމުގައި ލައްވާފައިވާ މަޚުލޫ  "ބިމުގައި ހެކިތަކެއް ވެއެވެ.

 މިފަދަކަންކަމަށް ވިސްނާ ހެދި ބޮޑުވާ ގޮތާއި އްބިމުގައި ހެދޭ ގަސްގަހާއި ގެއްސާއި، އެގަސްތަ 
އި ކަމާ މަތިވެރިކަމާއި ހައިބަވަންތަ  ކުރެއްވި ފަރާތުގެފިނަމަ އެތަކެތި ޚަލްޤު ފިކުރުހިންގައި 

 ކުޅަދުންވަންތަކަން ހާމަވެގެންދާނެއެވެ.

 
 އެއްދުވަހެއްގައި މިސްކިތުގައި ކިޔަވައިދެއްވަން هللا ރަޙިމަހު އަބޫ ޙަނީފާ  އިމާމުއަލް

ބަޔަކު( އައިސް  ން ގެ ބަޔަކު )ކަލަކުވޮޑިގެންވާކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރާމުލްހިދު  އިންނަވަނިކޮށް 
އެމީހުންނަށް ކަލަކު ވޮޑިގެންވާކަން  ބުކޮށް އެކަލޭފާނާ ޗެލެންޖުކޮށްޠައެކަލޭގެފާނާ މުޚާ

އެކަމާ  هللاޙަނީފާ ރަޙިމަހު  މާމު އަބޫ ވެ. އި އެދުނެސާބިތުޮކށްދޭން 
ބައްދަލުވާނޭ ތަނަކާއި ވަޤުތެއް  ދެން އެކަމަށްޓަކައި އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 ވެވަޑައިގަތެވެ.އިއްތިފާޤު ކަނޑައަޅުއްވައި 
  

ވަގުތަށް އެތަނަށް  ތުގެ މީހުންޢަންގެ ޖަމާމުލްހިދުކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޤުތު ޖެހިއްޖެއެވެ. 
 ޙާޟިރުވެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ. ވަގުތަށް هللاނަމަވެސް އިމާމު އަބޫހަނީފާ ރަޙިމަހުދިޔައެވެ. 

  ލަސްކޮށްލެއްވީއެވެ. އިގަ ދުއެކަލޭގެފާނު ޤަސް
 
 ވަޑައިގަތްއިރު ގިނައިރުތަކެއްފަހުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަށް هللا އަބޫ ޙަނީފާ ރަޙިމަހު އަދި

އިރެއް ފާއިތުވި ފަހުން  އެތައް ނުއެމީހުން އިންތިޒާރުގައި ތިއްބެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާ 
ލަސްވި  هللاއިމާމު އަބޫ ޙަނީފާ ރަޙިމަހު  ޝަކުވާކުރިއެވެ. ދެން އެމީހުން  ވަޑައިގަތުމުން 

ސްތުގައެވެ. އަދި ލަސްވި ގަވެސް އްވީ އެކަލޭގަފާނު ލަސްކުރެ]  ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ.
 އެއްޗެއް ވިސްނޭތޯ ވިދާޅުވި ބުނެ ވިދާޅުވި ބަސްފުޅަކީވެސް އެމީހުނަށް  ސަބަބުކަމަށް 
 [ވާހަކަތަކެކެވެ.

                                                            
9  ِ 
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އައި މަގުމަތީގައި  ވެގެން ތަނަށް އަންނަން މި  ތިމަންއެކަލޭގެފާނު އެމީހުނަށް ކިޔާދެއްވިއެވެ. 
ތިމަންނާއަށް އެ ކޯރު ހުރަސްކޮށްފައި އާދެވޭނެ ގޮތެއް  ބޮޑު ޯކރެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން

ން އެކި ހިސާބުތަކު ހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް ކައިރި ނުގައިދެން ތިމަން އެތަ  ނެތިފައި ހުރީއެވެ.
އުޅަނދެއް  ށްވެ އެއްތަނަކަށް ޖަމާވެތަކަކަ ޑި، ފިލާގަސްތައް އަމިއްލައަށް ކެނ ދިމަދިމާއިން 

ކުރިމައްޗަށް އައުމުން އެއަށް  ގެބަނދެވިއްޖެއެވެ. ދެން އެ އުޅަނދު އަމިއްލައަށް ތިމަން
 ކޯރުގެ އަނެއް ނާއަށްފެށިއެވެ. ތިމަން ންތުރުކުރަދަ އަމިއްލައަށް އެ އުޅަނދުއެރީއެވެ. ދެން 

 ދިމާވީމައެވެ.  އްކަންތަ  ންއެފަދައި ފަރާތަށް އާދެވުނީ 
 
ބު ކުރަނިވި އިއެމީހުން ބުންޏެވެ. ތިޔައީ އަޖަ  ހިސާބަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ވާހަކަ ދިޔުމުންހާމި

ގަސްތައް އަމިއްލައަށް ކެނޑި،  ؟ހެއްޔެވެ ޤަބޫލުކުރާނީ ކިހިނެއް  ވާހަކައެކެވެ. ތިޔަ ވާހަކަ 
ބުއްދި އިންސާނުންގެ  ށްނެ ކަމަދާ އުޅަނދެއް އަމިއްލައަށް އުފެދިފިލަޔަށް ބަދަލުވެ، 
 ހެއްޔެވެ؟ ޤަބޫލުކުރާނީ ކިހިނަކުން

 
މި ކުޑަކުޑަ ދޯނި  ދެއްވިއެވެ.ނަށް ރައްދު ން ބުނި ބަހުން އެމީހު  ދެން އެކަލޭގެފާނު އެމީހުން 

ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަރު  އަމިއްލައަށް އުފެދިދާނެކަމީ ކަލޭމެންގެ ސިކުނޑިއަށްފަރާތެއްނެތި  އެ ހެދި
ނަމަވެސް މި ޮބޑު  އަޖާއިބުވެފައެވެ. އެހެން ތިބީ ޔަކަމަކަށް ނުވިއެވެ. އެކަމާ ކަލޭމެން ތި

މި އިންސާނާ ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ ފުރިހަމަ ނިޒާމައި  ،ފަރުބަދަތަކާއި އުޑާއި ބިމާއި  ،ކައުނު
ކަމަްށ  އެ އުފެއްދި ޚާލިޤަކު ނެތި  ކާއިނާތުގައި ވާހާ ތަކެތި އުފެދިފައި މިވަނީ އަދި

ގެ އްވި ޖަވާބުއެކަލޭގެފާނު އެ ދެ ޖައިބުކަން ބޮޑުކަމެކެވެ.ޢަ ކަލޭމެންގެ ބުއްދި ޤަބޫލުކުރާކަމީ މާ 
 ބަންދުވެގެން ދިޔައެވެ. ސަބަބުން އެންމެންގެ އަނގަތައް

 
 ޢިބްރަތްތަކެއް ޙާޞިލުވެގެންދާފަދަ ބުއްދީގެ ދަލީލެކެވެ.މިއީ ވިސްނާބަޔަކަށް 

 

އަޅާ އޭާނ  ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމަށް ދަލާލަތުޮކށްދެއެވެ. އެގޮތުންهللا ޙިއްސީގޮތުން  – 4
އޭނާ ބުނެއެވެ. އޭ މިއަޅާގެ ވެރި  ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ދުޢާކޮށްހަދައެވެ.

އްދަވައިދެއްވާށެވެ. މާ ލަސްތަކެއްނުވެ އޭނަގެ ދުޢާ އިޖާބަވެއެވެ. ފު ކަމެއް ރައްބެވެ. މިވެނި
 ނަހޫ ޙާސުބް ފެންނަމުންދާ ހަޤީޤަތެވެ. މިކަމުން އެ އިލާހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮލަށް މިއީ

ވޮޑިގެންވާކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރާކަމަށް  ހެއްޔެވެ؟ އިލާހަކު ވަތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމަށް ދަލީލު ނުކުރޭ 
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ހާލުގައި ޖެހޭ ވަޤުތުތަކުގައި އެއްކައުވަންތަ  ،ކާފިރުންވެސް ތީސްޓުންނާއިދަޢުވާ ކުރާ އެ
ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނީ  ވަގުތުގައިތުގެ ޤީޤަތެކެވެ. މުޞީބާޙަދަންނަވާ ކަމީ  އިލާހަށް ދުޢާ 
އެހެނީ މީގެކުރިން މުޝްރިކުންެވސް  ފިޔަވާ ކޮށްފަރާތަކުން ހެއްޔެވެ؟هللا އެއްކައުވަންތަ 
ވަނަ އާޔަތުގައި  61ސޫރަތުގެ ޢަންކަބޫތު  ތަޢާލާهللا ދައިންނެވެ. ކަންތައްކުރީ އެފަ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

 ފަހެ އެއުރެން ނަވަކަށް އަރައިފި ހިނދު )ކަނޑުގަދަވެ"މާނައީ:  10چڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ 
ދުޢާދަންނަވައެވެ. ފަހެ  އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކުއަށް هللا މުޞީބާތެއްގައި ޖެހިއްޖެނަމަ( 

އަށް އެއުރެން ގެންދެވައިފިނަމަ އެކަލާނގެ އެކަލާނގެ އެއުރެން ސަލާމަތްކުރައްވައި އެއްގަމަށް 
 "ޝަރީކު ކުރެތެވެ

 
 އީމާންވުމެވެ. ތަޢާލަ ވޮޑިގެންވާކަމަށްهللا ރަތަކީ ޠުއެންމެހާ އިންސާނުންގެ ފި – 4

ތަޢާލާގެ هللا އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވަނީ ފިޠުރަތުގެ ސާފު ދީނުގެ މަތީގައެވެ. 
 އެއްކައުވަންތަކަމަށް ހެކިވާ ތައުޙީދުގެ އަހުލުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

 
ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا ޞައްލަهللا ރަސޫލު

މާނައީ: "ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ދުނިޔެއަށް  11
( ފަހެ އެ .އުފަންވަނީ ފިޠުރަތުގެ ސާފުދީނުގެ މަތީގައެވެ. )އެބަހީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތީގައެވެ

ހަދަނީ )ނުވަތަ އެކުއްޖާ  ކުއްޖާ ޔަހޫދީއަކަށް ނުވަތަ ނަޞާރާއަކަށް ނުވަތަ މަޖޫސީއަކަށް 
އިސްލާމީ ޢަޤީދާއިން ބޭރުކުރަނީ( އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނެވެ. )ނުވަތަ އެކުއްޖާ 

 ބައެކެވެ.(  ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުވެފައިވާ
ރީ ޤަބޫލުކުރުން ޠުޮވޑިގެންވާކަމުގެ ފި  ތަޢާލާهللا ގިނަމީހުން  މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް

ރަތުގައި އެމީހުން އެފަރާތަކަށް ރުޖޫޢަވާނެ ފަރާތެއް ޠުފި ންސާނުންގެ އި ހުރެއެވެ.  ބަދަލުނުވެ
 504ސޫރަތުގެ  އަޢުރާފު ތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެهللا ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.   ވޮޑިގެންވާކަމަށް 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ     ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ

                                                            
10  ِ 
11  
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އާދަމުގެ ދަރިންގެ ކިބައިްނ  ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ": އީމާނަ 12چڍ  ڍ
ދަރިފަސްކޮޅު ނެރުއްވައި އެއުރެންގެ އަމިއްލަ  އެއުރެންގެ ބުރަކަށިތަކުން އެއުރެންގެ 

ގެ ވެރި ހުން އެއުރެން ހެކިކުރެއްވި ހިނދު ހަނދުމަކުރާށެވެ. ތިޔަބައިމީ ނަފްސުތަކުގެ މައްޗަށް
ނޫނެކެވެ.  )އެމީހުން ބުންޏެވެ.(  ހެއްޔެވެ؟ ރައްބުކަމުގައި ތިމަންއިލާހު ވޮޑިގެން ނުވަމު

މިކަމާމެދު ޣާފިލުވެގެންވާ ބަޔަކުކަމުގަިއ  އެކަމަށް އަޅަމެން ހެކިވެއްޖައީމެވެ. އެކަން އެހެންވީ 
  "ބުނާނެކަމަށްޓަކައެވެ.އިމީހުން ވީމުއޭ ޤިޔާމަތްދުވަހު ތިޔަބަ ތިމަންމެން  ހަމަކަށަވަރުން 

 
މަޞްލަޙަތު  ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމަށް ޝަރުޢީ ދަލީލު : އޭގައި މަޚްލޫޤުތަކުގެهللا  – 3

 ޣައިބުގެ ވާހަކަތަކާއިِވާ،އުނިކަމެއްނު ފުރިހަމައަށް އެކުލެވިގެންވާ، އޭގައި އެއްވެސް އެންމެ

ޙަޤީޤަތްތަކެއް  ނޭނގޭނެ އެތައްމިޒަމާނުގެ ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ނޫނީ 
هللا އިގެން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރީޢަތްތަކާ ކުރިން އޭގައި މީގެ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް

ފޮނުއްވާފައެވެ. މީގެން އެނގެނީ އެ  ރަސޫލުންއެކި ޒަމާންތަކުގައި ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުންވަނީ 
ޤީޤަތްތައް އެންމެ ޙަގެ އެންމެހާ ތަކުޮފނުއްވެވި ފަރާތަކީ ޢާލަމް ގެން ރަސޫލުންއި ޝަރީޢަތްތަކާ 

އެކު ހަމައެއާ އަދި ކައުވަންތަ އިލާހު ކަމެވެ.އްދެނެވޮޑިގެންވާ، ކައުނު ޚަލްޤުކުރެއްވި އެ  މޮޅަށް
ޮފތެއް ގެނައުމަށް އިންސާނުން ވަނީ  އެއްފަދަ ތަޢާލާގެ ކަލާމްފުޅު ކީރިތި ޤުރުއާނާهللا 

 ނުކުޅެދިފައެވެ. 
 

ލިކަމުގައިވިޔަސް އެއްކައުވަންތަ ކަލެއްގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަށިގަނޑަށް ބަލާ
އަތުރުއްވާފައިވާ  އް ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތަ އިންސާނާގެ ޙިކްމަތްވަންތަކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ. 

 ތަނުގައި ލައްވަވާ ގުނަވަނެއްވެސް އެގުނަވަނަކަށް އެންމެ އެކަށޭނަ  ޙިކުމަތްތެރިގޮތާއި، ކޮންމެ
ޙަރަކާތް ކުރެވޭނޭ ގޮތަށް  އެގުނަވަންތަކުން ށްފައިދާކުރަނިވި ގޮތަ އޭގެން އެންމެ އިންސާނާއަށް 

 45ސޫރަތުގެ އައްޛާރިޔާތު  ވަތަޢާލާއެވެ. އެއިލާހު ތަބާރަކަ هللا ލެއްވެވީ ގަދަކީރިތިވަންތަ 

އަިދ " އީ:މާނަ 13چڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީ
 ނަފްސުތަކުގައިވެސް އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކެއްވެއެވެ. އަމިއްލަ ތިޔަބައިމީހުންގެ

 ."ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ވިސްނައި ނުބަލަނީހެއްޔެވެ 
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ތަޢާލާ هللا ތަޢާލާއަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި ރައްބުވަންތަކަމުގައި هللا ދެވަނައަށް : 
 އެއްކައުވަންތަކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 
ތަޢާލާގެ ފިޢުލުފުޅުގައި ނުވަތަ هللا ގައި އެ އިލާހު އެއްކައުވަންތަކުރުމަކީ، ރައްބުވަންތަ ކަމު

ކުރުމެވެ.  އެއިލާހު ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކުރައްވަވާ ކަންތައްތަކުގައި އެއިލާ އެއްކައުވަންތަ
ތަކެއްޗަކާއި ކަންކަމެއްގެ ހަޤީޤީ މިލްކުވެރި  އެއިލާހުކަމާއި އަދި އެންމެހާ ޚާލިޤަކީ ހަމައެކަނި

ކަމެއް ތަދުބީރުކޮށް ހިންގަވާ  ކަމާއި އަދި ކައުނުގެ އެންމެހާފަރާތަކީ ހަމައެކަނި އެއިލާހު
ޖެހެއެވެ. އޭނާ   މުދައްބިރަކީ ހަމައެކަނި އެއިލާހު ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާކަމަށް އަޅާ އިޤްރާރުވާން 

މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް އެއިލާހު  ،ދި ބުނާ ބަހެއްގައިވިޔަސްހިތުގެ އިޢުތިޤާދުގައި ވިޔަސް އަ
ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. ނުވަތަ އެއިލާހާއި 
އެހެންފަރާތެއް މިކަމުގައި ބައިވެރި ކުރުންވެސް ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. އެހެން ހަދައިފިނަމަ 

ک   ک  ک  چ ފުޅުގައި ވެއެވެ.ސްލާގެ ވަޙީބަތަޢާهللا އެކުރެވުނީ ޝިރުކެވެ. 

" އަދިވެސް ...އީ، ހުރިހާއެއްޗެއް ހައްދަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ هللا: "އީ މާނަ 14چگگ

ی  ی  جئحئ  مئ   ىئ  يئ   جبحب   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   چ އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވައެވެ. 

މެނުވީ ތަކެތި ހައްދަވާ، އުޑާއި ބިމުން  هللا: "އީ މާނަ 15چخب  مب
 ކަލަކު ވޭހެއްޔެވެ؟ އެކަލާނގެ މެނުވީ އިލާހަކު ނުވެއެވެ. ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރިޒްޤުދެއްވާ

" އަދިވެސް އެއިލާހު ހެއްޔެވެ؟ ތިޔަބައިމީހުން )އީމާންކަމުން( އެއްކިބާވެގަންނަނީ ކޮންފަދައަކުން 

ދަންނާށެވެ! ...: "އީމާނަ 16چں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ چވަޙީކުރައްވައެވެ. 
هللا  ހެއްދެވުމާއި އަމުރުހިންގެވުންވަނީ، އެކަލާނގެއަށް ޚާއްޞަވެގެންނެވެ. ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި 

 ".މަތިވެރިވެ ވޮޑިގެންފިއެވެ 
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އީމާންވުން  ތަޢާލާއަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި އެއިލާހުގެ އިލާހުވަންތަކަމަށް : هللا  ވަނައަށް ތިން 
 ހިމެނެއެވެ.

 
ތްކަމަށާއި އެއިލާހަށް ފަރާ  ހަމައެނި ވެގެންވާއްޤު ޙަ ން ކަންކުރުތަޢާލާއީ އަޅު هللا އެއީ 
ބައިވެރި ނުކުރެވޭނޭކަމާއި އެއިލާހު ފިޔަވާ  ފަރާތެއް މުގައި އެއިލާހާ އެއްވެސް ކަންކުރުއަޅު

ހިތުގެ އަޑިން  ލުފަރާތްތަކެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވެޠިއަޅުކަންކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތަކަކީ ބާ މީސްތަކުން
 ވަޙީކުރެއްވާފައިވެއެވެ. ވަނަ އާޔަތުގައި 64ސޫރަތުގެ އަލްޙައްޖު  ތަޢާލާ هللا ޤަބޫލުކުރުމެވެ. 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ       ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ 

އްޤު އިލާހެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން ޙަހަމަކަށަވަރުން  އީ هللا އެހެނީ " އީ:މާނަ 17چۆ
 ލު ފަރާތްތަކެކެވެ. އަދިޠިއަޅުކަންކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ބާއެއުރެން  އެ އިލާހު ފިޔަވައި 

 "މެ ބޮޑު ފަރާތެވެ.ންމެ މަތިވެރި އެންއީ އެ هللا ހަމަކަށަވަރުން 
 

ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބާވަތެއް  ތަޢާލާގެ އިލާހުވަންތަކަމަށް އީމާންވުމުގައި، އަޅުކަންތަކުގެهللا 
ނިޔަތުންވިޔަސް ބަހުން ވިޔަސް އަދި  ފަރާތަކަށް އޭނާގެ  އެއިލާހު ފިޔަވާ އެހެން 

ތަޢާލާއަށް هللا ހިމެނެއެވެ. އެހެނީ އަޅުކަމަކީ ހަމައެކަނި  ޢަމަލުންވިޔަސް އަނބުރާނުލުން
هللا ވަަނ އާޔަތުގައި  45ސޫރަތުގެ އަލްބަޤަރާ  އަދާކުރަންޖެހޭ އެއްޗެކެވެ. ޚާލިސްކޮށް

ۀ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ چ  ވަޙިކުރައްވާފައިވެއެވެ. ތަޢާލާ

ތިޔަބައިމީހުންނާއި ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ  އޭ މީސްތަކުންނޭވެ!" :އީމާނަ 18چہ  ہ  
 ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަން ޚާލިސްކުރާށެވެ. އެއީ ތިޔަބައި މީހުން  މީސްތަކުން ހެއްދެވި ރައްބަށް

ވަނަ އާޔަތުގައި  46ސޫރަތުގެ އައްނިސާ  އަދިވެސް  "ތަޤުވާވެރިވުމަށްޓަކައެވެ.

 އަދި" އީ:މާނަ 19چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ ވެއެވެ.ވަޙީކުރައްވާފައި 
ފަރާތެއް ޝަރީުކ  އަށް އެކަނި އަޅުކަންކުރާށެވެ. އަދި އެއިލާހާ އެއްވެސް هللا ތިޔަބައިމީހުން 

ڳ  ڳ   چ ވަނަ އާޔަތުގައި ވެއެވެ. 44ރަތުގެ ސޫއަލްއިސްރާ  އަދިވެސް "..ނުކުރާށެވެ.
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 އެއިލާހު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް  ،ރައްބުކަލޭގެފާނުގެ ": އީ މާނަ 20چڳ  ڱ  ڱ  ڱ
هللا ޞައްލަ هللا ރަސޫލު" ..ފަރާތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި އަންގަވައެވެ.

ِِޢަލައިވަޞައްލަމަ ހަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.هللا " އީ:މާނ21ِަ
ނުވެއެވެ. ޢަމަލެއް  ބޭނުންފުޅުވޮޑިގެންهللا ހަމަކަށަވަރުން ޝިރްކު ކުރާ މީހުންގެ ޝިރްކަކަށް 

އް ފަރާތެއެހެން  އެކު ތިމަން އިލާހާ އެއަޅުކަމުގައިކުރާ މީހާ )އެބަހީ؛ އަޅުކަން ކުރާމީހާ( 
 ."އެމީހާ ކުރި ޝިރުކާއި ތިމަން އިލާހު ދޫކޮށް ލައްވާހުށީމެވެ އެމީހާއާއި ،ބައިވެރިކޮށްފި ނަމަ

  
 ޛަބަޙަކުރުން  ބުނުން ކަމުގައި ވިޔަސް ވަނީ، އެއީ ނަދުރުމައްޗަށް ވާޖިބުވެގެން އަޅާގެ
ދުޢާކުރުން ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ކަންކަމުގައި ވާތްގަށް  ކަތިލުން ކަމުގައިވިޔަސް( އަދި )

 މިނޫނަސް މިފަދަ އެންމެހާ އަޅުކަންތައްތަކުގައި އަދި ނަމާދާއި ރޯދައާއި ِއެދުންކަމުގައި ވިޔަސް
އަޅުކަމުގެ އެއްވެސް ވައްތަރެއް  އެއިލާހު ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަކަށް ،ޙައްޖު ކަމުގައިވިޔަސް

 ފަރާތަކަށް އަނބުރާލުމަކީ  އެއްވެސް އަޅުކަމެއް އެއިލާހު ނޫން އެހެންއެހެނީ ِ ލަނބާނުލުމެވެ.
ހަމަކަށަވަރުން ޝިރުކު ކޮށްފިމީހާ ތައުބާނުވެ މަރުވެއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ އެމީހާއަކީ  ޝިރުކެވެ.

 މީހެކެވެ. ދާއިމީގޮތެއްގައި ނަރަކައިގައި ޮއންނަން ޖެހޭނޭ

 

 ތެރޭގައި އެއިލާހުގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި  ތަޢާލާއަށް އީމާންވުމުގެ : هللا  ވަނައަށް ހަތަރު 
  ތަކަށް އީމާންވުން ހިމެނެއެވެ.ސިފަފުޅު 

 
ޢަލައިހި ވަޞައްލަމަ ގެ هللا މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަ މީގެ މާނައަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި 

ِއެއިލާހުގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކަށް ސުންނަތުން ޘާބިތުވެފައިވާ  އެ އިސްމުފުޅުތަކާއި،
ސިފަފުޅުތަކަށް  ސިފަފުޅުތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނައުމެއްނެތި އަދި އެ އިސްމުފުޅުތަކާއި

ބަޔާންކުރުމެއްނެތި  ކައިފިއްޔަތު ސިފަފުޅުތަކުގެ  އިންކާރުކުރުމެއްނެތި އަދި އެ އިސްމުފުޅުތަކާއި
 ވައްތަރުކުރުމެއްނެތި އެ ސިފަފުޅުތައް އެއްވެސް މަޚްލޫޤަކާއި  އަދި އެ އިސްމުފުޅުތަކާއި

ވަނަ އާޔާތުގަިއ  587ސޫރަތުގެ  އަޢުރާފު އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކަށް އީމާންވުމެވެ.
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 އެންމެހާ " :މާނައީ  22چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ چ  އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ތިޔަބައިމީހުން އެނަންފުޅުތަކުން  ރިވެތި ނަންފުޅުތައް މިލްކުވެގެންވަނީ އެއިލާހަށެވެ. ފަހެ

ވަނަ  55ސޫރަތުގެ  ޝޫރާ އަދިވެސް އެ އިލާހު "..އެއިލާހަށް ދުޢާ ދަންނަވާށެވެ.

 23چٺ  ٿ   ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ چ އާޔަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
މޮޅަށް  އެއިލާހީއިލާހާ އެއްފަދަވެގެންވާ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނުވެއެވެ. އެ..." :މާނައީ 
 "އިލާހެވެ. ވޮޑިގެންވާ އަދި މޮޅަށް ބައްލަވާވޮޑިގެންވާއައްސަވާ 

 
އެއިލާހުގެ  އެއިލާހުގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތައް އުނގެނި ވަނީވާޖިބުވެގެން މައްޗަށް އަޅާގެ

ހިތްމައްޗަށް ގެނެސް އެ އިސްމުފުޅުތަކާއި  އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގެ މަތިވެރިކަން
 ދެންނެވުމެވެ. އެހެނީ މި އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކަށް  ސިފަފުޅުތަކުން އެއިލާހަށް 

އްޤުޮގތުގައި ބިރުވެތިވެ ޙަ ށް އީމާންވުމުން އަޅާގެ ހިތުގައި އެއިލާހާމެދު ލޯބި އުފެދި އެއިލާހަ
 ލިބިގެންދެއެވެ. ޟްރަތުން އުއްމީދުޙަ އެއިލާހުގެ 
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 ؟ކޮބާ މަލާއިކަތުންނަކީ 
 

މަޚުލޫޤެކެވެ. މަލާއިކަތުން  އިބުގައިވާޣަ ތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢާލާގެ މަޚްލޫޤާތުهللا މަލާއިކަތުންނަކީ 
ތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވުމާިއ هللا މަލާއިކަތުންނަކީ ހަމައެކަނި  ހައްދަވާފައިވަނީ ނޫރުންނެވެ. އެ

 هللاމަޚްލޫޤެކެވެ. ބޮޑާވުމާއި  ހަޟްރަތަށް ބޯ ލެނބުމުގެ ޞިފަ ލައްވާފައިވާ ގެއެއިލާހު 
ކޮންެމ  ތަޢާލާއަށް އުރެދުމުގެ ޞިފަ އެ މަލާއިކަތުންގެ ކިބައިގައި ނުވެއެވެ. އަދި 

އަދި މިނޫނަސް، އެހެން ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.  އް ޢަމަލުތަކެ މަލާއިކަތަކަށްވެސް ޚާއްސަ 
ތަޢާލާ ލައްވާފައިވެއެވެ. هللا ކިބައިގައި  މަޚްލޫޤުންނާ ތަފާތު ޚާއްސަ ސިފަތަކެއް މަލާއިކަތުންގެ

ތަޢާލާ ފިޔަވައި އެހެން هللا ދަދެކެވެ. އެއީ ޢަދަކީ ވަރަށް ގިނަ ދަ ޢަ އަދި މަލާއިކަތުންގެ 
 އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެނގިގެންވާ އަދަދެއްނޫނެވެ.

 
ނައާ އެކު ޛްއި ތަޢާލާގެ هللا ކީ ވަޙީގެ މަލާއިކާތާއެވެ. ޖިބްރީލު ޢަލައިހިއްސަލާމަ އެގޮތުން

ޢަލައިހިއްސަލާމެވެ. އަދި މިނޫނަސް އެ  ޕެވުމުގެ މަލާއިކަތާއަކީ މަލަކުލްމައުތު ފުރާނަތައް ހިއް
ޢަލައިހި هللا ނަބިއްޔާޞައްލަ އި ތައް ކީރިތި ޤުރުއާނާ ޢަމަލުފުޅު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތަކާއި 

 އެނގެންހުރި މަލާއިކަތުން ވެއެވެ. ޙަދީޘްތަކުން  ވަޞައްލަމަގެ ޞައްޙަ

 

 ކިހިނެއް؟ މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވާނީ 
 

ތަކުގެ ތެރެއިްނ ޢާލަމް މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމުގައި، އެ މަލާއިކަތުންނަކީ ޣައިބުގެ – 5
ނައާއެކު އެއިލާހު އިރާދަކުރެއްވި ޛްލާގެ އިޢާ ތަ هللاޢާލަމެއްކަމާއި، މީސްތަކުންގެ ލޯމައްޗަށް 

އެވެ. ނަމަވެސް އަޞްލަކީ ފެނުންވެސް އެކަށީގެންވާކަމަށް އީމާންވާންޖެހެ އަޅަކަށް އެމަލާއިކަތުން
ނޫރުން  މަލާއިކަތުންނަކީ މީސްތަކުންގެ ޯލމައްޗަށް ނުފެންނަ މަޚްލޫޤެއްކަމާއި އެއީ އެ

هللا އެމަލާއިކަތުން ދުވަހަކުވެސް  އަދި   ޖެހެއެވެ. ޚަލްޤުކުރެވިފައިވާ މަޤްލޫޤެއްކަމަށް އީމާންވާން
 ޮކންމެކަމެއް ކުރައްވާކަމަށް އީމާންވާންއަމުރުކުރައްވާ  ތަޢާލާهللا ތަޢާލާއަށް ނުއުރެދޭނެކަމާއި 

  ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އާޔަތުގައި ވަނަ 6ސޫރަތުގެ  ތަޙްރީމް ތަޢާލާهللا ޖެހެއެވެ. 
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هللا މަލާއިކަތުންނަކީ  އެ ...": އީ މާނަ 24چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   چ
 "ކަންތައްތައް ކުރައްވައެވެ.ނޫނެވެ. އަދި އަމުރު ވެވޭ  ބަޔެއް  ތަޢާލާގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް އުރެދޭ

 
ވަޞައްލަމަގެ  ޢަލައިހިهللا ޞައްލަ ނަށް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާން އަދި އަޅުގަނޑުމެ  – 4

 ނަންފުޅުތަކާއި އަދި އެމަލާއިކަތުންގެ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުން ޘާބިތުވާންހުރި، މަލާއިކަތުންގެ
ތަކާއި ސިފަފުޅުތައް އަދި ނަންފުޅު  އީމާންވާންޖެހެއެވެ. ތައް ޤަބޫލުކޮށް އެއަށްޢަމަލުފުޅު
 ޖެހެއެވެ. މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވާން މެހާންނަމަވެސް ޖުމްލަޮގތެއްގައި އެ ތް އެންގެންނެ

 

 ތެރެއިން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާތައް  ލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމުގެ މަ 

 
ހައިބަވަންތަކަމާއި ޮބޑުކަން ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާގެ މަތިވެރިކަމާއި އެއިލާހުގެ ވެރިކަމުގެ هللا  -5

 .ހާމަވެގެންދެއެވެ
 
 ތަޢާލަ މަލާއިކަތުން ލައްވާފައިވުމުން،هللا އާދަމުގެ ދަރިން ރައްކާތެރިކުރެއްވުމަށް  -4

 .އެކަމަށްޓަކައި އެއިލާހަށް ޝުކުރުވެރިވުން
 
އަދި  ތަޢާލާއަށް އަޅުވެތިވުމުގައި ތިބޭ އަޅުންނަށް މަލާއިކަތުން ލޯބިކުރުން هللا  -4

 ފާފަފުއްސެވުން އެދި ދުޢާކުރެއްވުން.މަލާއިކަތުންގެ އެމީހުންނަށްޓަކައި 
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 ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟

 
ތަޢާލާގެ  هللاއީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ބާވައިލެއްވުނު އެންމެހާ ފޮތްތަކަކީ  ފޮތްތަކަށް

ހިދާޔަތާއިގެން ބާވައިލެއްވުނު  ޟްރަތުން އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް، ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤާއި ޙަ
ތަޢާލާގެ ކަލާމްފުުޅ هللا ކަށަވަރުކުރުމެވެ. އަދި އެއީ  ޮފތްތަކެއް ކަމަށް ހިތުގެ އަޑިން ތެދުކޮށް 

ކަށަވަރު  ށްފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބަހެއްނޫންކަމަށް ތެދުކޮ  އެއިލާހު ކަމާއި،
 . ކުރުމެވެ

 

 ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި އެކުލެވިގެންވާ ކަންތައްތައް 

 
ތަކެއްކަމަށް އްޤު ގޮތުގައި ބާވައިލެއްވުނު ފޮތްޙަޟްރަތުން ޙަތަޢާލާގެ هللا އެއީ  – 5

 އީމާންވުން.

 

ފޮތްތަކަށް،  ނަށް އެޮފތްތަކުގެ ނަންތައް އެނގެންހުރިންފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެ  – 4
މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނު ފޮތަކީ  ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެهللا މިޘާލަކަށް މުޙައްމަދު ޞައްލަ

އި، މޫސާ މަށާ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނީ އިންޖީލުކަ ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ އި،މަށާ ޤުރުއާންކަ
މައްޗަށް  ޢަލައިހިއްސަލާމްގެދު އި ދާވޫމަށާރާތުކަ އު މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނީ ތަ ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ

 ނަންތައް އެނގެން ފޮތްތަކުގެ ބާވައިލެއްވުނީ ޒަބޫުރ ކަމަށް، އީމާންވުން. އަދި 
 ނެއްކަމުގައިވިޔަސް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހުރިހާ ފޮތްތަކަށްވެސް އީމާންވުން.

 

ްށ އުއްމަތްތަކަ ޚަބަރުތައް ތެދުކުރުން. އަދި ކުރީގެ ކީރިތި ޤުރުއާންގައިވާ އެންމެހާ  – 4
ބަދަލުޮކށް އޮޅުވާލާފައި ނުވާ، ޞައްޙަ  ބާވައިލެއްވުނު ފޮތްތަކުގައި، އެޮފތްތަކުގެ އަހުލުވެރިން 

 ޚަބަރުތައް ތެދުކޮށް އީމާންވުން.

 

ތަކާމެދު ޙުކުމް  ޙުކުމްތަކަށް ޢަމަލުކުރުން. އަދި އެ މަންސޫޚު ކުރެވިފައިނުވާ އެންމެހާ – 3
ކުރުން. ކީރިތި ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުމާއެކު ޞް ލިތަޢާލާއަށް ޢަމަލުތައް ޚާهللا ރުހިގެންވާ ޙާލު 



 އީމާންކަން  انِ مِ يِ الِإ

18 www.dhisalafiyyah.net                                                 
 

ތަޢާލާ هللا  ފޮތްތަކެއް ވަނީ މަންސޫޚްކުރެވިފައި. އެންމެހާ  ން ބާވައިލެއްވުނުއޭގެ ކުރި

ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ   ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ކަލޭގެފާނަށް ފޮތް ޮގތުގައި ޙައްޤު ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި : "އީާމނަ 25چڈ   ژژ
އަދި  އޭގެކުރިން ބާވައިލެއްވި ޮފތްތަކުގައިވާ ތަކެތި ތެދުކުރަނިވި ގޮތުގައެވެ. ބާވައިލެއްވީމެވެ.

 ."އެޮފތްތަކުގެ މައްޗަށް ހެކިވަނިވި ފޮތެއް ކަމުގައެވެ

 

 ލިބޭ ފައިދާ  ން ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމު 

 

 ތަޢާލާهللا ލިބިގަންނާނޭ ޮފތެއް އުއްމަތެއްގެ ބަޔަކަށްވެސް ހިދާޔަތް  ކޮންމެ  -5
 .ޢިނާޔަތްތެރިކަން އެނގިގެންދެއެވެ  އެއިލާހުގެ ބާވައިލައްވާފައިވުމުން، އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށްވާ 

 
 ،އެޤައުމަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޝަރީޢަތެއް ބާވައިލައްވާފައިވުމާއި ކޮންމެ ޤައުމަކަށްވެސް  -4

ޝަރީޢަތެއް އެންމެ  ހުރިހާ ޒަމާނަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާއަދި ޤިޔާމަތަށް ދެމިގެންވާ ފުރިހަމަ، 
ތަޢާލާގެ ޙިކުމަތްވަންތަކަން  هللاފަހުގެ ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ބާވައިލައްވާފައިވުމުން 

 .ހާމަވެގެންދެއެވެ
 
 .ތަޢާލާއަށް ޝުކުރުވެރިވުން هللا އެކަމަށްޓަކައި އަޅުތަކުން  -4
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 ކޮބާ؟ ރަސޫލުންނަކީ 

 

މައްޗަށް  ތަޢާލާގެ ޝަރީޢަތާއި އަދި އެއިލާހަށްޓަކައި އަދާކުރުމަށް މީސްތަކުންގެهللا  އެއީ
ޟްރަތުން ޙަތަޢާލާގެ  هللاވާޖިބުވެގެންވާ ކަންތައްތަކާއި އަދި އެނޫނަސް އެބޭކަލުންނަށް 

ތެރެއިން އިންސާނުންގެ  ތަޢާލާ هللا  އިއްވޭ ވަޙީ އިންސާނުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
އޭގެތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމައީ ނޫޙު ޢަލައިހިއްސަލާމެވެ. އަދި  އިޚްތިޔާރުކުރައްވާފައިވާ ބައެކެވެ.

 ޢަލައިހި ވަޞައްލަމައެވެ.هللا ފަހުން ފޮނުއްވުނީ މުޙައްމަދު ޞައްލަ މެންއެ

 

ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  چ   ތަޢާލާގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ.هللا 

ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން  ތިޔަބައިމީހުންގެ ބޮޑެތި : "އީ މާނަ 26 چۇئ  ۇئ  ۆئ
ނުވެތެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، )އެކަލޭގެފާނީ(  ގެފާނުމުޙައްމަދު އެކެއްގެވެސް ބަފައިކަލަކު ކަމުގައި

 "...ކުރެއްވި ކަލޭގެފާނުވެސްމެއެވެޚަތަމް އެވެ. އަދި ނަބީކަން ރަސޫލާ ގެهللا 

 

 ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ އިންސާނުންގެ ތެރެއިންވާ ބައެކެވެ.ތަޢާލާ هللا  ރަސޫލުބޭކަލުންނަކީ
 ދަރަޖައަށް އުފުލިގެންވާ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެބޭކަލުންނަކީ ރައްބެއްގެ ނުވަތަ އިލާހެއްގެ

ދުޢާ ދެންނެވުމާއި، ނަދުރުބުނުމާއި އެބޭކަލުންގެ ނަމުގައި  ނޫނެވެ. އެބޭކަލުންނަށް ބައެއް
 އަޅުކަމުގެ އެއްވެސް ވައްތަރެއް އެއިގެ ތެރެއިން އެއްވެސް  އަދި މިނޫނަސް ޛަބަޙަކުރުމާއި 

 ނުވެއެވެ. ބޭކަލަކަށް އަނބުރާލުން ހުއްދަވެގެން
 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ              چ  ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا 

 27چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ   

އިރާދަކުރެއްވި ކަމެއްމެނުވީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަމިއްލަ  هللا .ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ"މާނަ : 
މިލްކުވެގެނެއް  މަންފާއެއް، ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިގަތުމުގެ ބާރު، ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ނަފްސަށް

                                                            
26  
27  
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ވީނަމަ، ތިމަންކަލޭގެފާނު އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި  ވެ. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ޣައިބުއެނުވެ
ނުބީހުނީހެވެ.  ގިނަކުރެއްވީމުހެވެ. އަދި ނުބައިކަމެއް ތިމަންކަލޭގެފާނުންގައި ހެޔޮކަންތައް 

ބިރުވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވާ ބޭކަލަކު ކަމުގައްޔާއި، އީމާންވާ ބަޔަކަށް އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު 
 ."ވަމެވެތިމަންކަލޭގެފާނު ނު ދެއްވާ ބޭކަލަކު ކަމުގައި މެނުވީ،

 

 ރަސޫލުންނަށް އީމާންވުމުގައި އެކުލެވިގެންވާ ކަންތައްތައް 
 

 ޟްރަތުން ޙަ ތަޢާލާގެ هللا ރަސޫލުބޭކަލުން ގެންނެވި ރިސާލަތަކީ  ންމެހާއެ – 5
އެއްވެސް ބޭކަލެއްެގ  ތެރެއިންއޭގެ އައިސްފައިވާ ޙައްޤު ތެދުކަމަށް އީމާންވާން ޖެހެއެވެ. 

ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް ކާފިރުވެއްޖެ މީހެކެވެ. ފަހެ،  އެންމެހާރަސޫލުކަމަށް ކާފިރުވެއްޖެ މީހާއީ 
ޢަލައިހި ވަޞައްލަމަގެ ރަސޫލުކަން ޮދގުކުރާ އަދި އެކަލޭގަފާނަށް  هللاމުޙައްމަދު ޞައްލަ

 ނަޞާރާއިންނަކީ ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ރިސާލަތު ދޮގުކުރާ އަދި އީސާ  ތަބަޢުނުވާ
ވަނީ އެންމެފަހުގެ  . އެހެނީ ޢިސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްޢަލައިހިއްސަލާމަށް ތަބަޢުނުވާ މީހުންނެވެ 

ވަޑައިގަންނަވާނެކަމުގެ ޚަބަރު  ޢަލައިހި ވަސައްލަމަهللا ނަބިއްޔާ މުހައްމަދު ޞައްލަ
 ދެއްވާފައެވެ.

 
         މުޙައްމަދު  :އެބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް އެނގިފައިވާ ބޭކަލުންނަށް )މިޘާލަކަށް – 4
ِ-އަލައިހި ވަސައްލަމަ هللا ސައްލަ- ( -ޢަލައިހިމުއްސަލާމް- ރާޙީމް، ޢީސާ، މޫސާ، ނޫޙުިއބ  ،

އަިދ  މިނޫނަސް އެބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް އެނގޭ ބޭކަލުންނަށް އީމާންވުމާއި، އަދި
ރަސޫލުންނަށް  މެހާން ކަމުގައި ވިޔަސް ޖުމްލަގޮތެއްގައި އެ ތްނެ ނަންފުޅުތައް އެނގެން 

 އީމާންވުން.
 
 ހަމައަށް އައިސްފައިވާ އެންމެހާ  ކަލުންގެ ކިބައިން އަހަރެމެންނާޞައްޙަ ގޮތުގައި އެބޭ – 4

 ޚަބަރުތައް ތެދުކުރުން.
 
ޢަލައިހި  هللاފަހުގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ އަހަރެމެންގެ ގާތަށް ފޮނުއްވުނު އެންމެ – 3

ކުރެއްވި ޚަތަމު ރަސޫލުކަން އެކަލޭގެފާނަކީވަޞައްލަމަ ގެންނެވި ޝަރީޢަތަށް ޢަމަލުކުރުން. 
 ބާއެވެ.ހިސާ
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 މުގެތެރެއިން ލިބޭ ބައެއްފައިދާ ރަސޫލުންނަށް އީމާންވު 

 
މީސްތަކުންނަށް  އަޅުކަންތައް އަދާކުރަންވީގޮތް،ِޙައްޤު މަގު ދެއްކެވުމަށާއި މީސްތަކުންނަށް -5

ތަޢާލާގެ هللا އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ވާ  ،ބަޔާންޮކށްދެއްވުމަށް ރަސޫލުން ފޮނުއްވާފައިވުމުން
 .ހާމަވެގެންދެއެވެ  ޢިނާޔަތްތެރިކަން ރަޙުމަތާއި 

 

 .ތަޢާލާއަށް ޝުކުރުވެރިވުން هللا އަދި އެ ނިޢުމަތް ދެއްވިކަމަށްޓަކައި  -4
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 ތަޢާލާهللا ޤިޔާމަތްދުވަހެވެ. އެއީ ހިސާބުބެއްލެވުމަށާއި ޖަޒާދެއްވުމަށް  އާޚިރަތް ދުވަހަކީ

ދުވަހެވެ. އެދުވަހަށް  ފަހަރަށް މީސްތަކުން ދިރުއްވައި މަޙްޝަރުގެ މައިދާނަށް ފޮނުއްވާ ދެވަނަ
ދުވަހެއް ނުވާކަމަށްޓަކައެވެ. އެީއ  އާޚިރަތް ދުވަހޭ ކިޔުނީ އެއަށްފަހުގައި ދެން އެހެން

 ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިން ނަރަކައަށް ވައްދަވާ  ،ވައްދަވާ ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިން ސުވަރުގެއަށް 
 މީހަކުވެސް ސުވަރުގޭގައި ނުވަތަ ނަރަކައިގައި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދުވަހެވެ. ކޮންމެ
 ދެމިތިބޭނެއެވެ.

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چ  ބަސްފުޅުގައިވެއެވެ.ތަޢާލާގެ ވަޙީهللا 

ފަރާތަށް  ނަމަވެސް ހެޮޔކަމަކީ ހަމައެކަނި އިރުމަތީ...": އީ މާނަ 28چٿ   ٿ
 ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތައް ކުރިމަތިކުރުމެއް ފަރާތަށް ނުވަތަ ހުޅަނގު

ބާވާލެއްވި  އަށާއި، އާޚިރަތްދުވަހަށާއި މަލާއިކަތުންނަށާއިهللا ހެޔޮކަންތައްކުރާ މީހަކީ 
 "...މީހާއެވެ އީމާންވެއްޖެ  ފޮތްތަކަށާއި ނަބީންނަށާއި، މި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް 

 29 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  އެވެ.އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެ
 ޣައިބަށް އީމާންވާ އަދި ނަމާދު ޤާއިމުކުރާ އަދި ތިމަންއިލާހު އެބައިމީހުންނަކީ "މާނަ :

 ."އެބައިމީހުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ތަކެތިން ހޭދަކޮށް އުޅޭމީހުންނެވެ

ދުވަސް ދޮގުޮކށްފި  އާޚިރަތްނަ ރުކުނެވެ. ފަސްވަ އީމާންކަމުގެ އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުމަކީ

ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  چ  ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.هللا ވެއްޖެއެވެ.  މީހަކު ކާފިރު 

 ކާފިރުވިމީހުން، އެއުރެން" :މާނަ  30چڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  
އެހެންނަކުން  .ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު އެވެ.ދަޢުވާކުރެ އަލުން ދިރުއްވައި ނުފޮނުއްވާނޭކަމަށް 

ވިދާޅުވަމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން،  ގަންދެއްވާ  ނޫނެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ 
 ޓެވެ. ދެން ހަމަކަށަވަރުން، ތިޔަބައިމީހުންކުރިއްހު ދިރުއްވައި ފޮނުއްވާ ތިޔަބައިމީހުން އަލުން
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އަށް هللا ކީ، އެކަންތަކަ  ޓެވެ. އަދިއްހު އަންގަވާޢަމަލުތަކުގެ ޚަބަރު، ތިޔަބައިމީހުންނަށް 
 "ދާދިފަސޭހަ ކަމެކެވެ.

 އި އެކުލެވިގެންވާ ކަންތައްތައް އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމުގަ 

ދެވަނަ ތާޅަފިލި  :ދެވަނަފަހަރަށް ދިރުއްވާނޭކަމަށް އީމާންވާން ޖެހެއެވެ. އެބަހީ - 5
ނައާއެކު ދެވަނަ ފަހަރަށް ދިރިގެްނ ތަޢާލާގެ އިޛްهللا މައްޔިތުންތައް  ފުމެލެއްވުމުން 
 ތެދުވާނެއެވެ.

 އްޖަޒާދެއްވާނެކަމަށް އީމާންވާންޖެހެއެވެ. މީސްތަކުންގެ ޢަމަލުތަ ހިސާބު ބެއްލެވުމާއި – 4
ޢަމަލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އަދި އެބައިމީހުންގެ ޢާލާ ޙިސާބުކުރައްވާތަ هللا ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި 

ހެޔޮ ޖަޒާއެވެ. އަދި ނުބައި ޢަމަލުތަކަށް ނުބައި  ޢަމަލުތަކަށްމަތިން ޖަޒާދެއްވައެވެ. ހެޔޮ 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ ވަޙީބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ.  ތަޢާލާގެهللا ޖަޒާއެވެ. 

ތިމަން އިލާހުގެ  ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުން އެނބުރި އައުންވަނީ ": އީމާނާ 31چىئ
ކަށަވަރުން ތިމަން ޙިސާބުބެއްލެވުންވަނީވެސް ހަމަ އަދި އެބައިމީހުންގެ [41] ހަޟްރަތަށެވެ.
 "[46] .އިލާހަށެވެ

ވޭތުކުރާނޭ ދެތަނެވެ.  އީމާންވުން. އެދެތަނަކީ ދާއިމީ ޙަޔާތް އަށްސުވަރުގެއާއި ނަރަކަ – 4
އަޅުންނަށް  ކިޔަމަންތެރިވެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއި އެކު އީމާންވީ އަށްތަޢާލާ هللا 

އެއިލާހަށް އުރެދޭ އަޅުންނަށް،  ތަނަކީ ސުވަރުގެއެވެ. އަދި އްވާފައިވާ އެއިލާހު ވަޢުދުކުރަ 
 ނަރަކައެވެ. ކާފިރުންނަށާއި މުނާފިޤުންނަށް، އެއިލާހު ވަޢުދުކުރައްވާފައިވާ ތަނަކީ

 ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުން މިފަދައިން ކަ މުއުމިނުންގެ ގޮވެތީގެ ވާހަ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې   چ 

 32چپ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹ   
ހަމަ އެއުރެންނީ  ކުޅަމީހުން )ދަންނާށެވެ!( އީމާންވެ ޞާލިޙުޢަމަލުތައް ހަމަކަށަވަރުން" :އީ މާނަ
ޖަޒާއަކީ،  އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި، އެއުރެންގެ[ 0]ހެޮޔމީހުންނެވެ.  އެންމެ
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އެތާނގެ ދަށުން ކޯރުތައް ހިނގަހިނގާ ހުންނަ ސުވަރުގެތަކެވެ. އެތާނގައި އެއުރެން އަބަދަށް 
 އެއުރެންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވެތެވެ. އަދި އެއުރެން އެކަލާނގެ )ދެއްވި هللاދެމިތިބެނިވިގޮތުގައެވެ. 

 ލިބޭހުށީ، އެމީހާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ނިޢުމަތް  ރުހިގެންވެތެވެ. އެ އަށް  ނިޢުމަތަށް(
 "[8] .ބިރުވެތިވި މީހަކަށެވެ 

ތަޢާލާ މި އާޔަތުގައި ސުބްޙާނަހޫ ވަهللا މީހުންގެ ޮގވެތީގެ ވާހަކަ  ކާފިރުވީ

 އަދި ": އީމާނަ 33چىئ ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ چ  ބަޔާންޮކށްދެއްވާފައިވެއެވެ.
 ކާފިރުންނަށްޓަކައި އެ ނަރަކަޔަކީ .ރައްކާތެރިވާށެވެ ނަރަކަޔަށް ތިޔަބައިމީހުން ބިރުވެތިވެ

 ."ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ތަނެކެވެ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  ވެއެވެ.އަދިވެސް އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައި

ތަޢާލާ ކާފިރުންނަށް هللا  ކަށަވަރުންހަމަމާނައީ: " 34چڤ     ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  
 ލެއްވިއެވެ. އަދި އެއުރެންނަށްޓަކައި އަނދައަނދާހުންނަ ނަރަކަ ތައްޔާރު  ލަޢުނަތް

އެތާނގައި އެއުރެންނަށް އަބަދަށް ދެމިތިބެނިވި ޮގތުގައެވެ. އެހީތެރިޔަކު  [63]ކުރެއްވިއެވެ. 
 "[61] .ނުވަތަ ނަޞްރުދޭނޭ މީހަކުވެސް އެއުރެން ނުދެކޭނެތެވެ

އެންމެހާ  ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޚަބަރުދެއްވާފައިވާ هللاވާނޭކަމަށް މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަ  މަރުވުމަށްފަހު 
  ގެތެރޭގައި ގުޅިފައިވާ ކަންކަމެވެ. އޭ  ކަންކަމަށް އީމާންވުމަކީވެސް އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުމާއި 

ތުން ނަބިއްޔާއާއި ބެހޭގޮގެ ރައްބާއި ދީނާއި : ވަޅުލެވުމަށްފަހު އޭނާފިތުނަ ކަށްވަޅުގެ – 5
 ވާލުތައް.ކުރިމަތިވާ ސު

 އެގޮތުން އީމާންކަމުގައި ތެދުވެރިވީ އިޚްލާޞްތެރި މުއުމިނު  ބާއި ނިޢުމަތް:ޛާޤަބުރުގެ ޢަ – 4
ތަނަވަސްކުރެވޭނެއެވެ.  ވަޅުށްހިސާބަށް ކަ އަޅުންނަށްޓަކައި އޭނަގެ ލޮލުގެ ފެނުން ހުސްވާ 

އެއްކަށިގަނޑު އަނެއް ކަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް  އަޅުންނަށް އޭނަގެއަދި ނުކިޔަމަންތެރި ކާފިރު 
 ކުރެއްވޭނެއެވެ. އޭނައަށްޓަކައި ނުތަނަވަސް ވަޅުށް ވަދެގެންދާ މިންވަރަށް ކަ
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ތަޢާލާ هللا މީސްތަކުން ޖަމާކުރެއްވޭނޭކަމާއި،  މަޙްޝަރުގެ މައިދާނަށް އެންމެހާ – 4
ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ދެއްވާފައިވާ ޙައުޟު هللا އެއިލާހުގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ 
ޚަބަރުތަކާއި، އަދި  ހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ އެންމެހާ އޭކިޔުނު ފެންގަނޑާއި އެ ފެންގަނޑާ ބެ

ކަމާއި އެ ތިލަފަތުން މީސްތަކުންނާއި ޤާއިމުކުރެއްވޭނޭޤީ ތިލަފަތެއް ދުލުވެރިކަމުގެ ހަޤީޢައެދުވަހު 
ފަތްތައް ވަޒަންކުރައްވާނޭކަމާއި، އެދުވަހުގެ ޝަފާޢަތްތެރިވުމާއި  އެމީހުންގެ ޢަމަލުތަކާއި ޢަމަލުގެ

ހޭގޮތުން ޚަބަރުތަކަށާއި، ޞިރާޠުމަގާއި އެމަގާއި ބެ ހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ އެންމެހާ ބެ
ކަމަށް އިންސާނާ މަރުވުމަށްފަހު ހިނގާނޭ ރުތަކާއި އަދި މިނޫނަސް ޚަބަ އައިސްފައިވާ އެންމެހާ

ންނަތުން ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުهللا ކީރިތި ޤުރުއާނާއި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ
ކަންކަމަށް އީމާންވުމަކީ އާޚިރަތް ދުވަހަށް އިމާންވުމާއި ގުޅިފައިާވ  އެނގެންހުރި އެންމެހާ

 ކަންކަމެވެ.

 އީމާންވުމުން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާ ހަށް އާޚިރަތް ދުވަ 

އެކަމަށް  ތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވެ ހެޮޔޢަމަލުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވުމާއިهللا  -5
 .ދެރަވެ ހިތާމަކުރުން  އަވަސްވެގަތުމާއި އަދި ހެޔޮ ޢަމަލެއް ނުކުރެވިދާނެ ކަމަށްޓަކައި

 .ތަޢާލާއަށް އުރެދެވިދާނެކަމަށް ބިރުވެތިވުން هللا  -4

ދުނިޔެއިން މުއުމިނު އަޅާއަށް ގެއްލިގެންދާ އެއްޗަކާއިމެދު މާޔޫސްނުވުން އަދި އާޚިރަުތގެ  -4
 .ދާއިމީ ނިޢުމަތްތަކަށް އުއްމީދުކުރުން 
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 ވަނަ ރުކުނެވެ.ހަ  މިއީ އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން 

 
 މެ ންވަނީ އެވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫهللا މާނައަކީ އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ  މިންވަރަށް

އީމާންވުމެވެ. މިވެނި ކަމެއް  ކުރީއްސުރެ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅުއްވާފައިކަމަށް
ޮގތަކަށް ހިނގާނެކަން އެއިލާހު މޮޅަށް  މިވެނި ވަޤުތަކު މިވެނި ތަނެއްގައި މިވެނި

ތަޢާލާ މިންވަރުކުރައްވާފައިވާ ގޮތެއްގެ هللا  ކަމެއްވެސް ހިނގަނީ ދެނެވޮޑިގެންވާކަމާއި ކޮންމެ 
 ޖެހެއެވެ. އީމާންވާން މަތިންކަމަށް

 
 މިންވަރަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި އެކުލެވިގެންވާ ކަންތައްތައް 

 

 އަބަދުވެސް ކޮންމެ  ޚަލްޤުތަކުން އުފެއްދެވުމުގެ ކުރިންނާއި އަދި،ِތަޢާލާއީ އަޒަލުގައިهللا  –5
ޖުމުލަޮގތެއްގައި އަދި ތަފްޞީލީޮގތެއްގައި ޮމޅަށް  ޤީޤަތް ޙައެއްޗަކާއި ބެހޭގޮތުންވެސް އެއެއްޗެއްގެ 

 ،އަދި ކޮންމެ އެއްޗަކާމެދުވެސް ކަންތައްތައް މެދުވެރިވެފައިވާޮގތާއި ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ.
 ގައިވާނަމަ އެކަމެއްކަމެއްވެއްޖެކަމު ވާނޭޮގތާއި ވަމުންދާގޮތް އަދި ނުވަނީ ޮކންކަމެއްކަމާއި

 އެންމެހާ  އެކަމެއް ހިނގިނަމަ ހިނގާނެ ޮގތާއި، މި ވީގޮތާއި، ކަމެއް ނުހިނގާނަމަވެސް،
 ހަމަ  ދެނެޮވޑިގެންވެއެވެ. އެއިލާހަށް ސިއްރުވެ ވަންހަނާވެގެންވާ  ކަންކަން އެއިލާހު ޮމޅަށް 

 ކަންކަމަށް އީމާންވާންޖެހެއެވެ. ނުވެއެވެ. މިއެންމެހާ އެއްވެސްކަމެއް 

 

ލިޔުއްވާފައިވާ  ޙުލް މަޙްފޫޡްގައިއުތަޢާލާ ލަهللا ކަންކަމީ  ބަޔާންވެދިޔަ އެންމެހާ – 4

ڻ  ڻ  ڻ  چ  ބަސްފުޅުގައިވެއެވެ. ތަޢާލާގެ ވަޙީهللا ކަންކަން ކަމަށް އީމާންވާންޖެހެއެވެ. 

 :އީމާނަ 35چھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ 
 ދެނެވޮޑިގެންވާކަން ތިބާޔަށް ނޭނގެނީ  هللاއުޑާއި، ބިމުގައިވާހާކަމެއް،  ހަމަކަށަވަރުން "

 އެކަންތަކަކީ ފައެވެ. ހަމަކަށަވަރުންފޮތެއްގައި ލިޔުއްވައި  އެކަންތައްވަނީ  ހެއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުން
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 ."އަށް ދާދިފަސޭހަކަމެކެވެهللا 
 

ޙަދީޘް  ޢަލައިހި ވަސައްލަމަهللا ޞައްލަهللا ޞަޙީޙު މުސްލިމުގައި ވެއެވެ. ރަސޫލު
 36ِކުރެއްވިއެވެ.

 ތަޢާލާވަނީ އުޑުތަކާއި ބިން އުފެއްދެވުމުގެهللا މަޚްލޫޤުންތަކުންގެ މިންވަރު  އެންމެހާ" :އީ މާނަ
 "...ލިޔުއްވާފައެވެކުރިން  ފަންސާސް ހާސް އަހަރު 

 

 ތަޢާލާގެ އިރާދަފުޅާ އެކުގައިކަމަށް އީމާންވާންهللا ކަމެއް ހިނގަނީ ވާހާ  ކާއިނާތުގައި – 4
ނުވަތަ އަޅުތަކުން ކުރާ  ކަމެއްކަމުގައި ވިޔަސް ޖެހެއެވެ. އެއީ އެއިލާހު ކުރައްވާ 

 ކަމެއްކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ.
 

: އީމާނަ  37چۅ  ۅ  ۉ ۋ   ۋ چ  ތަޢާލާގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުގައިވެއެވެ.هللا 
ހައްދަވަތެވެ. އަދި  ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ، އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވާ އެއްޗެއް "

 "...އެކަލާނގެ ރުއްސަވައިފި އަޅަކު ޚިޔާރުކުރައްވަތެވެ 

 

 38 چک ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          کچ  އަދިވެސް އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.
ތިޔަބައިމީހުން ޞޫރަކުރައްވާ ފަރާތަކީ  އިރާދަކުރެއްވިގޮތަކަށް ރަޙިމުތަކުގައިއެއިލާހު ": އީ މާނަ

 "...ހަމަ އެއިލާހެވެ
 

ތަކެތިކަމާއި އެއިލާހު  ތަޢާލާއަށް މިލްކުވެގެންވާهللا ތަކަކީ މަޚްލޫޤާތު ކާއިނާތުގައި ވާހާ  – 3
އެއްޗެއްކަމުގައިވިޔަސް އްރެއްގެ މިންވަރުގެ ޛަ ޖެހެއެވެ. ޚަލްޤުކުރެއްވި ތަކެތިކަމަށް އީމާންވާން 

 އެހެން ޖެހެއެވެ. އެއިލާހު ފިޔަވާ ތަޢާލާ ކަމަށް އީމާންވާން هللاއޭތި އުފެއްދެވި ފަރާތަކީ 
 ތަޢާލާއެވެ.هللا ނުވެއެވެ. ރައްބަކީ ހަމައެކަނި  އިލާހަކު

 39چک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ           ڳ  ڳ  چ  ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައިވެއެވެ.هللا 

                                                            

36 ِِ 
37  
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އަދި އެކަލާނގެއީ، އަޅުތަކުންގެ  އެއްޗެއް ހައްދަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ހުރިހާ އީ، هللا : "އީ މާނަ
 ."ބަލަހައްޓަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ ރައްކާތެރިކުރައްވާ  ކަންކަން ތަދުބީރުކުރައްވައި، އެންމެހާ

 

އަދި ": އީމާނަ 40چڭ  ڭ  ۇ  ۇچ އަދިވެސް އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 ."އެވެ هللا   ތިޔަބައިމީހުން ކުރާހާކަމެއް ހެއްދެވީތިޔަބައިމީހުންނާއި، 

 

 މިންވަރަށް އީމާންވުމުން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާ 
 
ސަބަބަށް  ތަޢާލާއަށް ވަކީލުކުރުން. އެهللا ކުރުމުގައި، ސަބަބުގައި ހިފުމުގައި  ކަންކަން  -5

ތަޢާލާކަމަށް هللا ފުއްދައިދެއްވާނީ  އެކަނި ބުރަނުވުން. އަދި ސަބަބުގައި ހިފުމާއެކު އެކަމެއް
ހިނގަނީ އެއިލާހު މިންވަރު ކުރެއްވި ގޮތެއްގެ  ޤަބޫލުކުރުން. އެހެނީ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް

 .މަތިންނެވެ 
 
 ޞިލުވުުމން ޙާކަމެއް  މީދުކޮށްގެން ހުރިއްއު  ހިތް އެދޭކަމެއް ނުވަތަ އޭނާ އިންސާނާ -4

ކާމިޔާުބގެ  އިޞިލުކުރި ކަމަކީ ހެވާޙާއެކަމާ ބޮޑާވެ ފަޚުރުވެރި ނުވުން. އެހެނީ އެ 
 ޮގތްކަމަށް އޭނާ  ތަޢާލާ މިންވަރުކުރެއްވިهللا ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން އެ އަޅާއަށް 

 .އީމާންވާތީއެވެ 
 
ހިތްއެދޭ ކަމެއް ގެއްލިގެން ދިޔަސް ނުވަތަ ނޭދެވޭ ކަމެްއ  އިންސާނާ ލޯބިވާކަމެއް ނުވަތަ -4

 އަދި ހިތްހަމަ ޖެހިގެން  މާއިއޭނައާ ކުރިމަތިވިޔަސް އެކަމާ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެ ދެރަނުވު
ކަމަށް އޭނާ  ތަޢާލާ މިންވަރުފުޅުންهللا ހުރުން. އެހެނީ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް މެދުވެރިވަނީ 

              .އީމާންވެއެވެ
 )ނިމުނީ(
ِ

ِ
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 ފިހުރިސްތު އާޔަތްތަކުގެ 
ِޞ އާޔަތް

 11،28 ..................................................................... ٢٦الزمر:ِِِچک   ک  ک  گگ    چ 

 12 ................................٤٥األعراف:ِِِچں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   چ 

 22 ................................٣البقرة:ِ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ 

 22 ..................................٠٧الحج:ِ چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  چ 

 2 .............................................٣٢الطور:ِِچڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ 

 22 ................٠ِالبينة:ِِچٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  چ 

 22 ...........................................٢٥ِاألحزاب:ِِچٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ    چ 

 22 ..................................................................................٦٤ِالغاشية:ِِچۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 

 2 ............................................................................٥٤القمر:ِ چحت  خت   مت  ىت  يت چ 

 22 ..........................................................................٦٢الغاشية:ِِچېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ 

 22 ...............................................................٨البينة:ِِچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 22 ..........................٢٤األحزاب:ِِچڤ  ڤ     ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  چ 

 12 ..................................................................٢٦الحج:ِ چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ 

 22 .........................................٠التغابن:ِِچے  ے    ۓ      ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ   چ 

 9 ...................................٢٤العنكبوت:ِ چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       چ 

 2 ...............................٤٥الحجرات:ِِچڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ   چ

 19 ......................٤٨٨األعراف:ِِچٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ     چ 

 12 .....................................٢التحريم:ِ چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ 

 2 ..........................٤٠٠البقرة:ِ چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ

 12 ..............................٤٤الشورى:ِِ چٺ  ٿ   ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ    چ 

 19 ................٥٧األحزاب:ِِچې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  چ 
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 11ِ.............................. ٣فاطر:ِِِچېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  چ 

 22 ................................٢آلِعمران:ِِچڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          کک  چ 

 22 ...........................................٤٣٤آلِعمران:ِِچېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ        چ 

 11 ...................................٤٠٦األعراف:ِ چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    چ 

 2 ................................................٦األنفال:ِِچڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   چ 

 28 ..................................................................٤٢الصافات:ِِچڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ 

 18 ......................٥٨المائدة:ِ چڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژچ 

 22 .....................................................٢٨القصص:ِ چ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ 

 12 ...................................................٣٢النساء:ِ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ    چ

 11 .................................................................٦٤الذاريات:ِ چڻ  ڻۀ  ۀ  ہ    چ 

 2 .................................................................٦٧الذاريات:ِ چڱ  ں  ں   ڻ  چ 

 12 .......................................................٦٣السراء:ِ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     چ

 12 ....................................................٤٨٧األعراف:ِ چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  چ 

 22 .....................٤٠٠البقرة:ِ چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چ

 12 ............................................٦٤البقرة:ِ چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ 
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 ޙަދީޘްތަކުގެ ފިހުރިސްތު 

 

ِޞ ޙަދީޘް
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 މަރާޖިޢު 
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 ފިހުރިސްތު 

ِޞ މަުއޟޫ 

 1 ............................................................................ލިޔުންތެރިޔާގެ ދެތިން ބަސް  

انِ  ي م   2  .............................................................................................(އީމާްނކަން) الإ

 2 ..........................................................................އިސްާލމްކަމާއި އީމާންކަމުގެ ތަފާތު

 2 .........................................................އީމާންކަމުގެ ައޞްލުތައް ނުވަތަ ރުކުންތައް 

 2 ........................................................................................އަށް އީާމންވުންهللا 

 11 ................................................................................މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން 

 12 ........................................................................................ފޮތްތަކަށް އީާމންވުން 

 19 ..................................................................................ރަސޫލުންނަށް އީމާންވުން 

 22 .................................................................................އާޚިރަތްދުވަަހްށ އީމާންވުން 

 22 .......................................................................................މިންވަރަށް އީާމންވުން 

 29 ................................................................................... ފިހުރިސްތު އާޔަތްތަކުގެ

 21 ................................................................................... ޙަދީޘްތަކުގެ ފިުހރިސްތު

 22 .................................................................................................................ِމަރާޖިޢު 

 22ِ............................................................................................................ِފިހުިރސްތު
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